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Classes de Espaço e Categorias do PDM

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

CULTURAIS E NATURAIS-NIVEL1
CULTURAIS E NATURAIS-NIVEL2

ESPACOS AGRICOLAS-NIVEL1
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Gráfico 7-Pirâmide Etária do Concelho de Sintra - 2009
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